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Szanowni Pañstwo
1 maja obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê przy-
st¹pienia do UE. Data jej obchodów zbieg³a siê
z jak¿e pomyœln¹ informacj¹, która dotar³a do
nas z Urzêdu Marsza³kowskiego. Oto bowiem
dowiedzieliœmy siê o przyznaniu naszej gminie
ponad 2 mln euro w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go. Œrodki te stanowi¹ 75 proc. wartoœci dwóch
projektów jakie realizowaæ bêdziemy w latach
2005/2006. Dotycz¹ one modernizacji ujêcia
wody „£u¿yca” wraz z wodoci¹gowaniem kom-
pleksowym osiedla Czerniawa i budowy oczy-
szczalni œcieków w Œwieradowie – Zdroju. Fakt
przyst¹pienia Polski do UE zaowocowa³ w przy-
padku naszej gminy konkretn¹ korzyœci¹ a œrod-
ki przez nas pozyskane nie s¹ ju¿ œrodkami
przedakcesyjnymi lecz strukturalnymi. Wnioski
przez nas z³o¿one ocenione zosta³y przez pa-
nel ekspertów i Regionalny Komitet Steruj¹cy
bardzo wysoko. Ostatecznie uplasowa³y siê na
pierwszym i trzecim miejscu spoœród 16 oce-
nianych wniosków o czym powiadomi³ nas oso-
biœcie podczas ostatniej sesji RM Cz³onek Za-
rz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego A. Pawlu-
szek. Teraz przed nami ciê¿ka praca zwi¹zana
z przygotowaniem i prowadzeniem równolegle
trzech du¿ych inwestycji w mieœcie. W tym celu
w procedurze przetargowej wy³oniony zostanie
tzw. In¿ynier kontraktu, wykonawca oraz audy-
tor, którego zadaniem bêdzie skontrolowanie od
strony merytorycznej i rachunkowej ca³ego pro-
cesu inwestycyjnego zadañ finansowanych ze
œrodków ZPORR. Dla trzeciej inwestycji finan-
sowanej ze œrodków Phare CBC Polska-Niem-
cy zosta³ ju¿ wczeœniej wy³oniony in¿ynier kon-
traktu i audytor o czym mo¿na by³o przeczytaæ
w poprzednich numerach NŒ. ¯eby nie obci¹-
¿aæ nadto gminnego bud¿etu zabiegaæ bêdzie-
my o pomniejszenie udzia³u w³asnego gminy
o œrodki, które zamierzamy pozyskaæ z WFOŒ
w formie dotacji i po¿yczki i innych instytucji
wspieraj¹cych inwestycje realizowane za œrod-
ki UE. Ostatnim elementem tej fazy inwestycji
bêdzie planowane na najbli¿sze dni podpisanie
stosownych umów z Wojewod¹ Dolnoœl¹skim.
Dobrych wiadomoœci nigdy za wiele, tote¿ pra-
gnê poinformowaæ Pañstwa, ¿e Wojewoda Dol-
noœl¹ski Stanis³aw £opatowski pomimo zabie-
gów burmistrza Mirska Andrzeja Jasiñskiego
zaopiniowa³ pozytywnie nasz wniosek w spra-
wie zmiany granic administracyjnych Œwierado-
wa-Zdroju i Mirska. Tegoroczny wniosek zgo-
dnie z wytycznymi MSWiA zosta³ poprawiony
i uzupe³niony w stosunku do zesz³orocznego.
Jest wiêc szansa, ¿e tym razem Minister MSWiA
zarekomenduje Premierowi (?) korzystne dla
nas rozstrzygniêcie.
Ostatnie dni kwietnia dostarczy³y nam sporo
emocji. Ich sprawc¹ by³a Poczta Polska. Na ko-
lejnych stronach NŒ znajdziecie Pañstwo opis
dzia³añ, które podjête zosta³y w sprwie zacho-
wania numeru kodu pocztowego naszego mia-
sta oraz utrzymania rangi urzêdu.
Pragnê w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim,
którzy spontanicznie przy³¹czyli siê do protestu
w zwi¹zku z niekorzystnymi naszym zdaniem
zmianami w funkcjonowaniu tutejszego Urzêdu
Pocztowego. Akcja zbierania podpisów trwa³a
4 dni. W tym czasie zebraliœmy oko³o 1.200 pod-
pisów. Listy z podpisami wraz z protestem wy-
s³ane zosta³y do Ministra Infrastruktury p. Opaw-
skiego. Miejmy nadziejê, ¿e protest nasz odnie-
sie oczekiwany skutek.

Burmistrz Zbigniew Szereniuk

CMYK

W dniach 26-28 maja w Świeradowie-Zdroju
odbędzie się trzydniowa impreza muzyczna pn.
„Wielka Sława to Żart”.

26 maja o godz. 19.00 w Hali Spacero-
wej Domu Zdrojowego odbędzie się koncert
w wykonaniu Waldemara Malickiego - jedne-
go z najbardziej wszechstronnych pianistów
polskich. Koncertował z prawie wszystkimi pol-
skimi orkiestrami filharmonicznymi, a także
poza granicami kraju (w Europie, Ameryce Po-
łudniowej i Północnej, Japonii i Rosji). Artysta ma
w dorobku liczne nagrania radiowe i płytowe.

27 maja o godz. 19.00 w Hali Spacero-
wej odbędzie się koncert „VIVA VERDI! VIVA
PUCCINI”. Podczas koncertu wystąpią takie sła-
wy jak:

- Barbara Kubiak -wielki sukces odniosła
w Brukseli w 1995 r.wykonując tytułowa partię

Wielka s³awa to ¿art
w Aidzie Verdiego. W swoim repertuarze ma
najpiękniejsze partie z oper Verdiego, Puccinie-
go, Moniuszki, Mozarta oraz m.in. Requiem
Verdiego.

- Jolanta Bibel - mezzosopranistka zwią-
zana od 20 lat z łódzka sceną. Sukces odniosła
m.in. W Bayreuth, a w 1989 r. zdobyła Grand
Prix w XIV Międzynarodowym Konkursie Wo-
kalnym w Rio de Janeiro.

- Sylwester Kostecki -laureat konkursu
wokalnego im. J. Kiepury w 1988 r., gdzie obok
nagród regulaminowych zdobył nagrodę dla
najlepszego tenora konkursu. W dorobku ma
bogaty repertuar operowy, zaśpiewał na scenie
ponad 800 spektakli i koncertów, m.in. St. Mo-
niuszki „Straszny Dwór”.

Akompaniować będzie Helena Christenko.
Sławę zdobyła jako akompaniatorka polskiej

ekipy na kilku konkursach międzynarodowych
m.in. w Genewie, Hertogenbosch i Atenach.
W Moskwie na Konkursie im. Czajkowskiego
otrzymała dyplom za najlepszy akompania-
ment.

28.05.2005 r. godz. 19.00 przed Halą
Spacerową  „Wielka Sława to Żart” – Parada
Gwiazd Opery i Operetki z towarzyszeniem Fil-
harmonii Dolnośląskiej pod Dyrekcją Michała
Nesterowicza. Wystąpią:

- Iwona Tober,
- Tadeusz Szlenkier - brał udział w poważ-

nych przedsięwzięciach muzycznych w kraju i
za granicą. Dwukrotnie śpiewał na koncertach
Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury
w Krynicy, a także występował w salach filhar-
monicznych z najlepszymi polskimi dyrygen-
tami i ich orkiestrami.

- Marta Abako - artystka, która słynie
przede wszystkim z ról operowych, dała się
poznać już jako m.in. Mimi z Cyganerii oraz
Butterfly z Madame Butterly Pucciniego, Pami-
na z Czarodziejskiego fletu Mozarta.

- Leszek Świdziński - na scenie podziwia-
ny jako: Belmont w Uprowadzeniu z Seraju
Mozarta, Alfred Traviacie G. Verdiego, Stefan w
Strasznym Dworze S. Moniuszki. W swoim re-
pertuarze ma m.in.. pieśni Stanisława Moniu-
szki, Fryderyka Chopina. Artysta koncertuje
w Niemczech, Belgii, Hiszpanii oraz Kanadzie.

Gospodarzem piątkowego i sobotniego wie-
czoru będzie Bogusław Kaczyński.

Bilety do nabycia w Miejskim Biurze Infor-
macji Turystycznej przy ul. Zdrojowej
- tel.: 075 7816 350. Cena 20 zł.

Bogus³aw Kaczyñski - twórca Europejskiego
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy (2003 r.)
i znanego na œwiecie Festiwalu Muzyki w £añ-
cucie, ulubieniec publicznoœci, gwiazdor telewi-
zji, zdobywca trzech Wiktorów i Super Wiktora,
laureat trzech „Z³otych Ekranów”, Kawaler Orde-
ru Uœmiechu. W wyniku plebiscytu „Polityki” Na
koniec Wieku zaliczony zosta³ do grona dziesiê-
ciu najwiêkszych osobowoœci telewizyjnych
XX stulecia. Nominowany do tytu³u „Mistrz Mowy
Polskiej”. Jesieni¹ 2002 roku podczas gali z oka-
zji 50-lecia TVP otrzyma³ statuetkê i tytu³ „Gwia-
zda Telewizji Polskiej”. Bogus³aw Kaczyñski jest
za³o¿ycielem fundacji „Orfeo”, która wspiera kul-
turê narodow¹, propaguje sztukê wœród dzieci
i m³odzie¿y oraz promuje ambitne inicjatywy ar-
tystyczne.
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Ogławianie to zabieg, który
ma na celu ograniczenie rozmia-
ru korony drzewa i zmniejszenie
ryzyka, jakie przerośnięte kona-
ry stwarzają dla ludzi, ale czy na
pewno?

Zdaniem ekspertów to jeden
z najbardziej szkodliwych rodza-
jów cięcia drzew i w zasadzie nic
go nie usprawiedliwia. Należy bez-
względnie podkreślić, że żadne
drzewa nie wymagają cięć
z punktu widzenia ich zdrowot-
ności. Mówienie o tzw. cięciach
pielęgnacyjnych, szczególnie sta-
rych drzew, jest nieporozumie-
niem. Cięcia takie należy ograni-
czyć do wycinania wyłącznie ga-
łęzi suchych i chorych. Jedyne
uzasadnione cięcie drzew ma miej-
sce wtedy, gdy zagrażają one zdro-
wiu lub mieniu ludzi, bądź w ewi-
dentny sposób wchodzą w kolizję
z infrastrukturą np. miejską.

Radykalne cięcie drzew - ogła-
wianie, jest zabiegiem doprowa-
dzającym do przyspieszonego
zamierania drzew, usuwamy zwy-
kle poważną część jego ulistnienia,
gałęzi i konarów. Drzewo ratując się
wypuszcza wiele nowych gałęzi,
tzw. wilków, które są bardzo słabo
osadzone w gnieździe zewnętrz-
nym i szybko przyrastają. Po pew-
nym czasie stanowią one poważ-
ne zagrożenie, bo łatwo się wyła-
mują. Czyli zabieg, który często jest
tłumaczony tym, że drzewa są zbyt
duże i zagrażają bezpieczeństwu,
po paru latach stwarza jeszcze

może byś umorzona po upływie
3 lat od dnia wydania decyzji
o odroczeniu kary i po stwierdze-
niu zachowania żywotności drze-
wa albo odtworzeniu korony drze-
wa. W razie stwierdzenia braku ży-
wotności drzewa albo nieodtworze-
nia korony drzewa karę uiszcza się
w pełnej wysokości, chyba że nie
nastąpiło to z przyczyn niezależ-
nych od posiadacza nieruchomości
(art. 88 ust. 5). I tak na przykład za
zniszczenie lub usunięcie bez ze-
zwolenia brzozy o obwodzie pnia
101 cm (na wysokości 130 cm) zgo-
dnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 13.10.2004
w sprawie opłat dla poszczegól-
nych rodzajów i gatunków drzew
(Dz. U. nr 228 poz. 2306) w tym
przypadku kara ta wynosi 1.110,37
zł. Kwotę tą na terenie Strefy Uzdro-
wiskowej A w Świeradowie - Zdro-
ju należy jeszcze powiększyć o 100
proc. (mówi o tym art. 85 ust.
6 ustawy o ochronie przyrody).

W ostatnich latach w całej Pol-
sce (i nie tylko) prowadzi się po-
wszechną akcję walki z takimi prak-
tykami.

Apeluję więc o racjonalne
podejście do sprawy i ograniczenie
podejmowanie samowolnych decy-
zji odnoście cięcia koron drzew
walcząc o stworzenie przyjaznego
wizerunku naszego miasta.

Anna Ba³azy
W opracowaniu tekstu oparto siê na
wypowiedziach: dr hab. prof.
SGGW Marka Kosmali i dr in¿.
SGGW  Jacka Borowskiego

stycji, po uzyskaniu odpowie-
dnich środków z Unii Europejskiej
jest tok 2007.

Inwestycje wodociągowo-kana-
lizacyjne w naszym mieście i u są-

siadów są koniecznym warunkiem
dla rozwoju obu Gmin. Rzeczą nie-
wyobrażalną jest rozwój turystyki
w oparciu o naturalne zasoby
w tym: krajobraz, klimat, wody bez
dbałości o ich stan.

Dnia 18 maja 2005 r. w Cen-
trum Rehabilitacji w Czerniawie-
Zdroju odbyła się Sesja połączo-
nych Rad Miast Leśnej i Świera-
dowa-Zdroju.

Nie bez powo-
du wybrano Czer-
niawę na miejsce
obrad, bowiem ich
tematem była
wspólna inwesty-
cja polegająca na
budowie kanaliza-
cji sanitarnej
w Czerniawie, Po-
biednej oraz budo-
wie oczyszczalni
ścieków w Pobied-
nej.

W Sesji udział
wzięli projektanci
sieci i oczyszczalni
Pani Halina Łukaszewska i Pan inż.
Grzegorz Orkusz.

Po interesującej i merytorycz-
nej dyskusji uzgodniono dalszy
tok działań w tej sprawie. Real-
nym terminem rozpoczęcia inwe-

Podczas sesji, która odbyła
się 27.04.05, Rada Miasta, na
wniosek Komisji Rewizyjnej
w związku z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej jednomyślnie udzieliła abso-
lutorium burmistrzowi Zbignie-

wowi Szereniukowi z wykonania
budżetu za 2004 rok. Zeszło-
roczny budżet po stronie docho-
dów zamknął się kwotą
9.805.749,00 zł (95 proc. planu)
a po stronie wydatków kwotą
9.611.774,00 zł (94 proc. planu).

Zmiana granic
ciąg dalszy procedury

W dniu 27 kwietnia bieżącego
roku, nasz wniosek w sprawie
zmiany granic administracyjnych,
wraz co wymaga podkreślenia, po-
zytywną opinią Wojewody Dolno-
śląskiego został przesłany do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Na tym zakończył
się proces opiniowania wniosku na
szczeblu województwa. Teraz pod-
legać on będzie wnikliwej analizie
w Ministerstwie a po jej zakończe-

niu przedstawiony zostanie Radzie
Ministrów, która w drodze rozpo-
rządzenia władna jest wprowadzić
postulowane zmiany w życie. Osta-
teczna decyzja w sprawie naszego
wniosku zależeć będzie zatem
w głównej mierze od stanowiska
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Mamy nadzieję, iż
w tym roku Pan Minister przychyl-
nie rozpatrzy nasz wniosek

Rafa³ May

Z chwilą wejścia do Unii Europej-
skiej rysuje się możliwość skorzysta-
nia ze środków unijnych na budowę
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej Nr 2. W ramach środków
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
IIIA możliwe będzie dofinansowanie
budowy sali gimnastycznej w wyso-
kości do 75 proc. wartości zadania.
W połowie października bieżącego
roku zatwierdzony zostanie Doku-
ment Programowy. Przewidywany
termin naboru wniosków dla zadań
planowanych do realizacji w latach
2005-2006,  to prawdopodobnie li-
stopad-grudzień 2005 roku. Wnio-
sek o dofinansowanie ze środków
INTERREG IIIA jest w trakcie przy-
gotowania i zostanie złożony
z chwilą ogłoszenia zaproszenia do
składania wniosków.

Do tej pory pomoc finansową
na budowę obiektów sportowych

można było uzyskać jedynie ze
środków totalizatora sportowego.
Maksymalna wielkość pomocy
udzielanej w formie dotacji wyno-
siła 33% wartości zadania. W takim
układzie finansowym budowa sali
gimnastycznej jest bardzo dużym
obciążeniem budżetu gminy. W
bieżącym roku na budowę sali gim-
nastycznej zabezpieczona została
kwota 100 tys.zł. - jest to zbyt małe
zabezpieczenie aby rozpocząć pro-
cedurę przetargową wyłonienia
wykonawcy i realizację inwestycji.

Obecny priorytet inwestycyjny
gminy to budowa oczyszczalni ście-
ków w Świeradowie i budowa wo-
dociągów w Czerniawie.

Budowa sali gimnastycznej sta-
nie się realna z chwilą uzyskania
pomocy finansowej z funduszy
pomocowych Unii Europejskiej.

Anna Mazurek

Sala gimnastyczna
przy SP Nr 2

OG£AWIANIE DRZEW
� za i przeciw

większe zagrożenie. Po drugie,
tnąc konary i gałęzie, ranimy drze-
wo. W wyniku tego dochodzi do
infekcji, a gdy powierzchnia ran jest
bardzo rozległa, drzewo nie jest
w stanie ich zaleczyć i w rezultacie
próchnieje. W zasadzie więc po ta-
kim zabiegu jest kwestią kilku lat,
kiedy to drzewo obumrze. Kolej-
ny problem stawia sama anatomia
poszczególnych gatunków. Różne
drzewa znoszą cięcie w odmien-
ny sposób. Niektóre wyjątkowo nie
tolerują takich zabiegów. W prak-
tyce wszystkie drzewa cięte są nie-
mal w ten sam sposób.

A tak na prawdę ogławianie to
zabieg, który jest wykonywany
w wyniku popełnionych wcześniej
błędów, czyli posadzenia za duże-
go drzewa w określonym miejscu.
Gdybyśmy większą wagę przykła-
dali do tego, żeby sadzić odpowie-
dnie gatunki we właściwym miej-
scu, nie poruszalibyśmy tematu
ogławiania.

Po przeanalizowaniu tych argu-
mentów widoczny i niezaprzeczal-
ny staje się fakt, że ogławianie
drzew nie tylko wpływa negatyw-
nie na stan zdrowotny dzrew alei
na wygląd naszego najbliższego
otoczenia. Jest również przyczyną
naruszania prawa. Otóż na podsta-
wie art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880)
Burmistrz Miasta może wymierzyć
karę administracyjną za zniszcze-
nie drzewa. Według art. 88 ust.3
i 4 wyżej wymienionej ustawy kara

Opłata Miejscowa
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

informuje, że w najbliższym czasie
zostanie przeprowadzona wyrywko-
wa kontrola w zakresie prawidłowo-
ści pobierania opłaty miejscowej
w hotelach, pensjonatach, domach

wycieczkowych, schroniskach, zakła-
dach uzdrowiskowych, sanatoriach
i innych obiektach, w których świad-
czone są usługi hotelarskie.

Skarbnik Gminy
Iwona Kosmala

Uwaga , Uwaga, już po raz
trzeci przeprowadzony zostanie
konkurs na najładniejszą posesję
w Świeradowie-Zdroju pod nazwą
„ZAGRODA 2005”. Konkurs trwa
do końca sierpnia. Wyniki zosta-

ną podane we wrześniu. Więcej
informacji na temat regulaminu
i samego konkursu w następnym
numerze „Notatnika Świeradow-
skiego”.

Radny Roland Marciniak

Zagroda 2005

Burmistrz uzyskał
absolutorium

Radzili w Czerniawie
Drugim tematem Sesji były

sprawy dotyczące turystyki i pro-
mocji. Gminy Świeradów-Zdrój
i Leśna, uzgodniły treść wystąpie-
nia do zarządcy zbiorników wod-

nych złotnickiego i le-
sniańskiego, dotyczą-
cego podniesienia po-
ziomu wody w tych
zbiornikach w okresie
letnim, gdyż obecny
poziom nie gwarantuje
optymalnego wykorzy-
stania turystycznego
tych akwenów.

Po Sesji i obiedzie
obie rady rywalizowa-
ły na torach świera-
dowskiej kręgielni. Po
emocjonującej walce
był niemal idealny re-
mis, ze wskazaniem
dla gości.

Można uznać że kontakty
Rad obu Gmin są bardzo owoc-
ne i dobrze wróżą wspólnym
przedsięwzięciom teraz i  w
przyszłości.

red
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siejszego 40 milionów euro pozy-
skanych ze środków Unii Europej-
skiej oraz budżetu Landu Saksonii
przez dbającą o park fundację.

W chwili obecnej trwają prace
remontowe pałacu położonego
w centrum parku, środki na re-
mont, tak jak i środki na rewitali-
zacje parku pozyskane zostały ze
źródeł zewnętrznych.

Drugim uzdrowiskiem odwie-
dzonym tego samego dnia był Jons-
dorf, niewielka miejscowość liczą-
ca obecnie 1900 mieszkańców. Tu
również przewodnikiem grupy był
burmistrz kurortu. Jak wyjaśnił
gospodarz, Jonsdorf po zjednocze-
niu Niemiec nie mogąc sprostać
rygorystycznym przepisom utracił
swój status uzdrowiska i przez ko-

lejne dziesięć lat gmina podejmo-
wała starania zmierzające do jego
odzyskania, co udało się ostatecz-
nie w 2000 roku. Kurort Jonsdorf
stanowi tak zwane uzdrowisko kli-
matyczne, co oznacza że głównym
i jedynym czynnikiem leczniczym
jest tu klimat brak natomiast takich
czynników jak np źródła wód mi-
neralnych czy leczniczych. Podej-
mując starania o odzyskanie statu-
su uzdrowiska Jonsdorf musiał
w początku lat 90-tych minionego

wieku podjąć szeroki front inwesty-
cji na które składały się m.in. bu-
dowa nowoczesnej sieci kanaliza-
cyjnej oraz likwidacja istniejących
na terenie gminy zakładów przemy-
słowych. Wszystkie te zadania sta-
ły się możliwe dzięki 18 milionom
euro jakie w przeciągu 15 lata Jon-
zdorf pozyskał ze środków pomo-
cowych Unii Europejskiej. W miej-
scu dwóch zakładów przemysło-
wych których likwidacja kosztowa-
ła miejscowość 300 miejsc pracy
powstały kryte lodowisko, oraz tu
ciekawostka „motylarnia” czyli
budynek w którym w zamkniętej
wolierze wśród egzotycznej roślin-
ności i zwiedzających, latają prze-
różne gatunki tropikalnych moty-
li. Budowa zarówno lodowiska jak

i motylarni sfinanso-
wana została natural-
nie ze środków pomo-
cowych UE a koszt wy-
niósł łącznie 6 mln
euro. Nie tylko jednak
fundusze europejskie
umożliwiły budowę
nowoczesnej infra-
struktury komunalnej
w Jonsdrofie, około
10% kosztów budowy
kanalizacji ponieśli
sami właściciele nieru-
chomości obciążeni
na ten cel specjalnym
podatkiem.

Drugiego dnia gru-
pa udała się do uzdro-

wiska Bad Schlema położonego
w Rudawach. Bad Schlema jest bar-
dzo ciekawym przykładem uzdro-
wiska, które przeżyło zarówno
swój rozkwit, całkowity upadek po
którym zostało odbudowane
z ruin. Do 1945 r. Bad Schlema
funkcjonowało jako znane uzdro-
wisko cieszące się dobra sławą min
dzięki źródłom wód radoczynnych.
Trwało to do 1946 r. kiedy to oku-
pujący tę część Niemiec Rosjanie
odkryli w Bad Schlema i okolicy

pokaźne złoża rudy uranu. W prze-
ciągu 45 lat eksploatacji (do 1990
r.) uzdrowisko uległo
całkowitej dewastacji.
Likwidacji uległ min
pokaźni trójskrzydło-
wy dom zdrojowy,
którego makietę i zdję-
cia można dziś obej-
rzeć jedynie w mu-
zeum miejskim, hote-
le,parki i muszla kon-
certowa w ich miejsce
pojawiły się kopalnia-
ne szyby i hałdy urob-
ku.

Od 1990 r. na re-
kultywacje trenów
p o k o p a l n i a n y c h
w Bad Schlema a tak-
że okolicznych miej-
s c o w o ś c i a c h
w których wydobywa-
no rudę uranu na po-
trzeby przemysłu
zbrojeniowego Związ-
ku Radzieckiego wy-
dano ok. 500 milionów euro. Zre-
kultywowano hałdy, zlikwidowano
szyby kopalniane, z wyjątkiem
dwóch, z jednego pozyskuje się
obecnie wodę radoczynna o tem-
peraturze ok. 30 stopni Celsjusza
na potrzeby wzniesionego w latach
90-tych ze środków unijnych przy
udziale gminy Bad Schlema nowe-
go zakładu kąpielowego a drugi
znacznie płytszy (ok. 50 m) udo-
stępniono do zwiedzania. Utworzo-
no także na terenach pokopalnia-
nych park z zagrodą dla dzikich
zwierząt. Obecnie Bad Schlema
ponownie odzyskała status uzdro-
wiska.

Pomimo włożenia w rewitaliza-
cje i rozwój tych uzdrowisk ogrom-
nych środków każde z nich dręczą
te same problemy: odpływ mło-
dych i wykształconych ludzi,
którzy poszukują pracy i zarobku
w większych miastach oraz mała i
ciągle kurcząca się ilość kuracjuszy

JAK TO SIĘ ROBI U NASZYCH ZACHODNICH SĄSIADÓW
W ramach realizacji finansowa-

nego ze środków Unii Europejskiej
projektu pod nazwą „Transgranicz-
na koncepcja poprawy zagospoda-
rowania centrum Uzdrowiska Świe-
radów-Zdrój” w dniach 5-6 czerw-
ca odbył się wyjazd studyjny gru-
py roboczej do trzech niemieckich
uzdrowisk: Bad Muskau, Jonsdorf
oraz Bad Schlema. W składzie gru-
py, prócz przedstawicieli Urzędu
Miasta i Rady Miejskiej znaleźli się
także uczestniczący w projekcie
architekci: Pani Katarzyna Wasiu-
czonek i Pan Wiesław Stasiewicz
oraz Pani architekt Irmgard Cieslak
reprezentująca współuczestniczące
w projekcie partnerskie miastoSei-
fhennersdorf. Celem wyjazdu było
zapoznanie się z rozwiązaniami ar-
chitektonicznymi,
komunikacyjnymi
i założeniami parko-
wymi niemieckich
uzdrowisk, pod kon-
tem możliwości
przeniesienia ich na
teren Świeradowa-
Zdroju.

P i e r w s z y m
z odwiedzonych
miejscowości był
Bad Muskau. Grupę
przywitał i oprowa-
dził po parku Bur-
mistrz miasta Pan
Andreas Bänder,
służąc jednocześnie
bogatą wiedzą na
temat historii miasta. Jak wyjaśnił
Pan Bänder, park w Bad Muskał to
ponad 250 ha zieleni, choć całość
założenia parkowego powstałego
na początku XIX w. obejmuje ich
łącznie 700z czego 450 znajduje się
po polskiej stronie Nysy Łużyckiej.
Teren parku w Bad Muskau nie sta-
nowi własności gminy lecz wła-
sność Landu Saksonii, co zwalnia
miasto od ogromnych kosztów jego
utrzymania. Rewitalizacja parku
pochłonęła od 1990 r. do dnia dzi-

i turystów, co powoduje, że utrzy-
manie większości infrastruktury

(np. malowniczej parowej kolei
wąskotorowej łączącej Bad Muskau
i Jonsdorf) jest możliwe tylko
i wyłącznie dzięki środkom pomo-
cowym i przeróżnego rodzaju do-
tacjom.

Na tym tle można stwierdzić, iż
Świeradów-Zdrój odniósł swoisty
sukces, choć nie da się ukryć, że
w dużej mierze za sprawą kuracju-
szy „odpływających” z kurortów
niemieckich. Jeśli jednak chodzi
o infrastrukturę komunalną przed
miastem stoją poważne wyzwania
i inwestycje z których priorytetem
jest budowa nowej wydajnej oczy-
szczalni ścieków oraz zwodociągo-
wanie i skanalizowanie Czerniawy.
Koszt inwestycji szacowany jest na
około 20 milionów złotych,
z których podobnie jak u naszych
zachodnich sąsiadów większość
zostanie pokryta z funduszy unij-
nych.

Rafa³ May

Pijalnia w Domu Kąpielowym

Makieta Bad Schlema

z żądaniem wyjaśnienia całej spra-
wy przed terminem wprowadzenia
zmian tj. przed 1.05.

3. Burmistrz Miasta poprosił
Senatora R. Matusiaka o interwen-
cję u Dyrektora Dolnośląskiego
Okręgu Poczty Polskiej P. Dziadka.
Interwencja nie przyniosła pożąda-
nego skutku

4. W międzyczasie Burmistrz
Miasta dwukrotnie rozmawiał
z Panią Naczelnik UP w Świerado-
wie-Zdroju, która poinformowała,
że nie otrzymała wcześniej  żad-
nych oficjalnych informacji na te-
mat zmian w organizacji pracy
UP w Świeradowie-Zdroju.

5. W dniu 28 kwietnia br. listo-
nosze z UP Świeradów-Zdrój zaczę-
li roznosić komunikat do mie-
szkańców, informujący o tym, że z
dniem 1 maja 2005 r. ulega zmia-

1. 22 kwietnia 2005 r. Burmistrz
Zbigniew Szereniuk został poinfor-
mowany przez zaniepokojonych
pracowników Urzędu Pocztowego
w Świeradowie-Zdroju, o planowa-
nych zmianach w organizacji pra-
cy i funkcjonowaniu Urzędu Po-
cztowego w Świeradowie-Zdroju

2. Tego samego dnia Burmistrz
przeprowadził telefoniczną rozmo-
wę z dyrektorem Rejonowego Urzę-
du Pocztowego w Jeleniej Górze
M. Ziębą tematem której była spra-
wa reorganizacji w Urzędzie Po-
cztowym w Świeradowie-Zdroju,
wyraził również zaniepokojenie
faktem nie informowania władz
gminy o planowanych zmianach.
Dyrektor Zięba stwierdził, że są to
wewnętrzne sprawy Poczty Pol-
skiej wobec czego burmistrz wysto-
sował pismo do dyrektora RUP

nie kod pocztowy miasta Świera-
dów-Zdrój: z 59-850 Świeradów-
Zdrój na 59-630 Mirsk. Z powodu
tego działania w Urzędzie Miasta
odebrano wiele telefonów od obu-
rzonych taką sytuacją mieszkań-
ców

6. Tego samego dnia do tutej-
szego Urzędu Miasta wpłynęło pi-
smo od dyr. M. Zięby informujące,
że cyt: „... zdecydowano, że
z dniem 01 maja br. obszar dorę-
czeń obsługiwany dotychczas
przez Urząd Pocztowy Świeradów
Zdrój 1 – zostanie włączony do ob-
szaru doręczeń UP Mirsk. Dla na-
szych klientów zauważalne będzie
tylko to, że listonosze będą wycho-
dzili i wracali do jednego urzędu
– w tym przypadku zlokalizowane-
go w Mirsku. Natomiast przesyłki i
przekazy będzie można nadal

Kronika batalii o pocztę
nadawać i odbierać w tych samych
urzędach pocztowych co dotych-
czas. Fakt centralizacji służby do-
ręczeń i zmiana doręczającego, nie
wpłyną na jakość usług poczto-
wych świadczonych przez urzędy
zlokalizowane na Państwa terenie.
Nie ulegną zmianie godziny obsłu-
gi społeczeństwa a jedynie funkcja,
jaką pełnił dotąd Urząd Pocztowy
Świeradów-Zdrój 1, z nadawczo-
oddawczej na nadawczą.”

7. Po uzyskaniu takich informa-
cji burmistrz Zbigniew Szereniuk
wystosował protest do:

- Ministra Infrastruktury
- Dyrektora Generalnego Poczty

Polskiej
- Dyrektora Dolnośląskiego

Urzędu PP
- Dyrektora Rejonowego Urzę-

du PP

W tym samym czasie w mieście
zaczęto zbieranie podpisów pod
protestem, poinformowano media
(TV Wrocław, Radio Wrocław,

RMFFM, Nowiny Jeleniogórskie,
Gazetę Wrocławską)

8. Burmistrz zwrócił się z proś-
bą do Proboszczów obu świera-
dowskich parafii o pomoc w roz-
propagowaniu akcji zbierania pod-
pisów pod petycją o odstąpienie od
niekorzystnych zmian w funkcjo-
nowaniu świeradowskiego UP

9. W krótkim czasie zebrano
około 1.200 podpisów

10. 4 maja do Urzędu Miasta
wpłynęło pismo od dyrektora
M. Zięby z przeprosinami za zaist-
niałą sytuację. Pismo zaadresowa-
ne było w sposób nie budzący wąt-
pliwości:

Burmistrz Miasta
Œwieradowa-Zdroju
ul. J.Pi³sudskiego 15

59-850 Œwieradów-Zdrój
Zachowanie numeru kodu to

połowa sukcesu. Równie istotne
jest zachowanie rangi UP w Świe-
radowie-Zdroju. Ta batalia jeszcze
się nie zakończyła.

Notatka redakcyjna
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19. kwietnia do komisariatu
w Gryfowie zgłosiła się matka wraz
z nieletnią córką powiadamiając, iż
kilka dni wcześniej jej córka wraz
ze starszą pełnoletnią siostrą zosta-
ły zgwałcone.

Obie kobiety pochodziły z tere-
nu Gminy Gryfów Śl., jednak do
zdarzenia miało dojść na terenie
naszego miasta. Podjęte przez po-
licje i prokuraturę czynności po-
twierdziły ten fakt a do gwałtu mia-
ło dojść poprzez podanie jednej
z sióstr nieznanej substancji odu-
rzającej, wobec drugiej zastosowa-
no przemoc fizyczną. Sprawców
gwałtu ujęto. Wobec jednego zasto-
sowano areszt tymczasowy na
okres trzech miesięcy, a drugiego
dozór policyjny. Obu grozi kara po-
zbawienia wolności do lat 10. Jed-
nocześnie przestrzega się młode
kobiety przed nawiązywaniem
przygodnych znajomości oraz
przyjmowaniem nieznanych środ-
ków, a także spożywaniem alkoho-
lu nawet w towarzystwie osób so-
bie znanych, jak miło to miejsce
w tym przypadku.

21 kwietnia zaginęła na terenie
Świeradowa-Zdroju i przebywająca
w hotelu „Magnolia II” obywatelka
Niemiec Rosemarie Schoethier lat
75. Zaginioną widziano po raz
ostatni w okolicy hotelu, i gdy nie
zgłosiła się na kolację personel ho-
telu rozpoczął jej poszukiwania.
Gdy nie przyniosły one rezultatu,
powiadomiono policję. Poszukiwa-
nia zaginionej trwały całą noc do
południa 22 kwietnia. Wzięło
w nich udział kilkudziesięciu poli-
cjantów, ratownicy GOPR. Wyko-
rzystano trzy psy tropiące,
2 z Ośrodka Tresury Psów Straży
Granicznej w Lubaniu i jednego
z Powiatowej Komendy Policji w

rowanie gróźb karalnych, za co gro-
zi im kara do 2 lat pozbawienia
wolności.

2 maja w godzinach popołu-
dniowych policja w Świeradowie-
Zdroju została powiadomiona
przez dwóch mieszkańców Karpa-
cza, trudniących się zbiórką surow-
ców wtórnych o tym, iż na ich szko-
dę dokonano kradzieży. Z zaparko-
wanego przy sklepie „EKO” samo-
chodu dostawczego maki „Lublin”
młody mężczyzna zabrał dwa tele-
fony komórkowe i kilka paczek pa-
pierosów, został jednak zauważo-
ny przez pracownika sklepu. Za
uciekającym sprawcą podjęto po-
ścig do którego użyto samochodu
poszkodowanych. Sprawce dogo-
niono w okolicach stadionu miej-
skiego gdzie jeden z pokrzywdzo-
nych próbował odebrać swoje rze-
czy. Złodziej jednak stawiał opór
i wywiązała się szarpanina, W koń-
cu udało się poszkodowanym odzy-
skać telefony i opuścili oni stadion
aby o zdarzeniu zawiadomić poli-
cję. W tym czasie sprawca oddalił
się z miejsca po czym wrócił i bez
powodu zaczął grozić nożem Pre-
zesowi Klubu TKKF Kwisa. Po na-
mowach gdy sprawca odrzucił nóż,
został przez Prezesa Klubu obezw-
ładniony, po czym oddany w ręce
policji. Jest to godny pochwały
czyn, za co Świeradowska Policja
składa Prezesowi Klubu TKKF
Kwiasa podziękowania.

Sprawcą okazał się 22 letni
mieszkaniec naszego miasta,
który w listopadzie 2004 r. opu-
ścił zakład karny, gdzie odsiady-
wał wyrok za rozboje. Jak wyka-
zało badanie alkomatem podczas
popełniania przestępstwa znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu
(1,5 promila)

zna i kobieta. Gdy jedna z nich za-
jęła rozmową ekspedientkę druga
wyciągnęła znajdujące się za ladą
karty. Oboje sprawcy zostali nagra-
ni przez sklepowe kamery. Obecnie
wszystkie okoliczne jednostki po-
licji typują osoby, które mogły być
sprawcami kradzieży.

W nocy z 18 na 19 maja doszło
do kradzieży z włamaniem do skle-
pu „Żabka” przy ul Zdrojowej.
Sprawca używając betonowego kra-
wężnika wybił szybę w drzwiach
wejściowych i po wtargnięciu do
środka skradł napoje alkoholowe
i papierosy o wartości ok. 800 zł.

Złodzieja szybko zidentyfiko-
wano, całe zdarzenie bowiem na-
grały sklepowe kamery. Rano zo-
stał on zatrzymany w jednym
z mieszkań na terenie miasta.
Sprawcą okazał się 23 letni mie-
szkaniec Świeradowa, który ledwie
w marcu tego roku opuścił bramy
zakładu karnego, gdzie odbywał
wyrok za głośny niegdyś w Świe-
radowie napad z bronią w ręku na
sklep. Prócz głównego sprawcy
włamania zatrzymano także osoby,
które wspólnie z nim raczyły się
skradzionymi używkami, odpowie-
dzą oni za paserstwo.

W ostatnim czasie skierowano
do sądu kilkanaście wniosków
o ukaranie winnych spożywania al-
koholu w miejscach niedozwolo-
nych oraz wybryków chuligań-
skich. W tym także przeciwko mie-
szańcowi, który będąc pod wpły-
wem alkoholu próbował zakłócić
obchody pierwszej rocznicy wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej.
Winowajca skorzystał z instytucji
dobrowolnego poddania się karze
i za kilka niecenzuralnych słów
wypowiedzianych donośnym gło-
sem zapłaci w sądzie 600 zł.

Zakończyły się pozimowe
prace porządkowe na tere-

nie Świeradowa-Zdroju. Sprzątanie
miasta wykonały te same firmy,
których zadaniem było jego zimo-
we utrzymanie, realizującpostano-
wienia zawartych umów.Widoczne
opóźnienia w pracach porządko-
wych wystąpiły na drogach woje-
wódzkich, w tej sprawie interwe-
niowano w Dolnośląskim Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich. W ra-
mach wiosennych porządków zor-
ganizowano w dniach 20-22 kwiet-
nia po raz kolejny akcję wywozu
odpadów wielkogabarytowych,
czyli znaną powszechnie i cieszą-
cą się dużym powodzeniem „wy-
stawkę”. Kosztowała ona gminę
3.603,76zł. Łącznie wywiezionych
zostało 136 m3 zbędnych rzeczy
i przedmiotów oraz 108 opon.

Apelujemy do właścicieli i zarząd-
ców nieruchomości o utrzymywanie
porządku na posesjach. Z przykrością
trzeba stwierdzić, iż w wielu miej-
scach nie jest najlepiej. Mnożą się
dzikie wysypiska śmieci. W trosce o
estetykę miasta, koniecznością staje

się przeprowadzenie kontroli w za-
kresie wywiązywania się mieszkań-
ców naszego miasta z obowiązku
usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomości. Wymagane jest po-
siadanie umowy na ich odbiór, zawar-
tej z podmiotem gospodarczym po-
siadającym zezwolenie Burmistrza
Miasta na świadczenie tego typu
usług. W czasie kontroli trzeba się
okazać w/w umową, dowodem po-
noszonych opłat a przede wszystkim
posiadać pojemnik do gromadzenia
odpadów.

W połowie kwietnia wyłonio
no w drodze przetargu

uprawnionego urbanistę, którego za-
daniem będzie praca w ramach po-
wołanej zarządzeniem Burmistrza
Miasta komisji do sprawy oceny ak-
tualności założeń Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta Świera-
dów-Zdrój

Komisja przedstawi wyniki
swoich prac do końca maja bieżą-
cego roku. Staną się one podstawą
do wszczęcia proceduryzmierzają-

cej do ustanowienia nowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta.

Wykonany został projekt
wiosennych nasadzeń na

komunalnych rabatach bylin i kwia-
tów. Planowane nasadzenia
w znacznym stopniu winny przy-
czynić się poprawy wizerunku
i estetyki miasta. Na ten cel gmina
planuje w br. przeznaczyć kwotę
12 tys. zł. Nasadzanie roślin ozdob-
nych na terenie miasta rozpoczęło
się 25 kwietnia.

Przy ul. Marszałka Józefa Pił
sudskiego wykonane zosta-

ły prace remontowe pomnika i jego
bezpośredniego otoczenia. Odno-
wiono cokół, a teren wokół wyło-
żono nową granitową kostką. Re-
mont został wykonany w m-cu
kwietniu br., tak aby ,,uroczystości
majowe” mogły odbyć się przy od-
nowionym obiekcie.

Wezwano do usunięcia
usterek oraz uprzątnię-

KRONIKA POLICYJNA

cia placu budowy firmę która
w minionym roku zajmowała się re-
montem rowu melioracyjnego przy
ul Lipowej. Najważniejszym zada-
niem jest uszczelnienie dna rowu,
które zostało uszkodzone podczas
wiosennych roztopów. Wykonanie
rozdziału wód przy ul. Lipowej
sprawdziło się. Odprowadzenie
nadmiaru wód opadowych i rozto-
powych bezpośrednio do rzeki
Kwisy pozwoliło uratować przed
zalaniem budynek dworca kolejo-
wego oraz nieruchomości położo-
ne przy ul. Dolnej. Nie eksploato-
wane, niedrożne systemy odwa-
dniające teren w rejonie torowiska
stają się coraz większym proble-
mem. Próby przymuszenia PKP do
zmiany tego stanu rzeczy nie przy-
noszą efektu. Usterki zostały usu-
nięte. Pozostały do wykonania pra-
ce porządkowe.

Po dwóch uprzednio prze
prowadzonych postępowa-

niach przetargowych, w trzecim
wyłoniony został wykonawca re-
montów cząstkowych dróg gminny.

Wiadomo�ci komunalne
Po raz kolejny zadaniem tym zaj-
mie się firma Pani Anieli Sikory
z Wieży, która przedstawiła najko-
rzystniejszą ofertę. Ubytki asfalto-
we stwarzające największe zagro-
żenie zostały usunięte. Niesprzyja-
jąca aura, wstrzymała dalsze prace
remontowe. Przerwały produkcję
masy asfaltowej okoliczne otaczar-
nie. Obecnie trwają przygotowania
do kontynuacji prac remontowych
dróg gminnych.

Wyłoniony został wyko-
nawca oznakowania po-

ziomego miasta (linie segregacyj-
ne i przejścia dla pieszych) . Ze spo-
rządzonej dokumentacji technicz-
nej zadania wynika, ze będzie ono
kosztowało gminę ok. 5.000,00zł.
Najkorzystniejszą ofertę na wykona-
nie powyższej usługi złożyło Przed-
siębiorstwo Usługowe ,,ZNAK” z Je-
leniej Góry. Koszt wykonania 1 m  kw.
oznakowania kosztował będzie gmi-
nę 11,00 zł. Odnowienia wymaga
266 m  kw. przejść dla pieszych oraz
139 m  kw. linii segregacyjnych.

 E. Grabas

Lubaniu. Do poszukiwań użyto tak-
że helikoptera z Wojewódzkiej Ko-

mendy Policji we Wrocławiu. Dzia-
łania te nie przyniosły efektu.

W dniu 18 maja zwłoki zaginio-
nej odnaleziono po Czeskiej stro-
nie gór w okolicach Smedavy ok.
15 km od Świeradowa-Zdroju.
Czynności wyjaśniające prowadzi
Czeska policja. Ze wstępnych usta-
leń wynika, iż przyczyną zgonu
było wycieńczenie i wyziębienie
organizmu. Kobieta najprawdopo-
dobniej zabłądziła w górach.

W nocy z 25 na 26 kwietnia na
posesji przy ul Źródlanej nieznany
sprawca usiłował dokonać kradzie-
ży samochodu marki Audi A3. Zło-
dzieja spłoszył alarm, który uru-
chomił się w samochodzie. Zdołał
on jednak uszkodzić zamki i stacyj-
kę samochodu.

27 kwietnia około godziny
14.30 przy ul Dolnej pijany mie-
szkaniec dzierżąc w rękach widły
groził pozbawieniem życia swoim
sąsiadom. Przybyli na miejsce po-
licjanci zatrzymali sprawcę do wy-
trzeźwienia i gdy był w drodze do
aresztu policyjnego w Lubaniu,
jego brat używając cegły wybił
okno sąsiadów rozbijając duża
próżniowa szybę i powodując szko-
dy w wysokości ok. 500 zł. Dołą-
czył on niezwłocznie do swojego
brata w areszcie.

Obecnie wobec obu krewkich
braci toczy się postępowanie za kie-

Za dokonanie kradzieży rozbój-
niczej w warunkach recydywy gro-
zi mu do 15 lat pozbawienia wol-
ności. Ponadto odpowie on za kie-
rowanie gróźb karalnych, stawianie
czynnego oporu przy zatrzymaniu
i znieważenie funkcjonariusza.

Także 2 maja doszło do nieco-
dziennej kolizji drogowej przy ul
Gołębiej, gdzie powożący bryczką
konną, będąc w stanie nietrzeźwo-
ści (2,5 promila) tak niefortunnie
omijał zaparkowane przy poboczu
BMW, ze przerysował bok auta,
a następnie oddali się z miejsca zda-
rzenia. Wszystko to działo się na
oczach właściciela, który ruszył za
sprawcą i zatrzymał go aż do cza-
su przyjazdu policji. Niefortunne-
mu woźnicy za prowadzenia po
pijanemu pojazdu innego niż me-
chaniczny grozi do 1 roku pozba-
wienia wolności ponadto odpowie
on za spowodowanie kolizji drogo-
wej.

W nocy z 2 na 3 maja z terenu
posesji przy ul Górskiej skradzio-
no samochód Volkswagen Sharan
o wartości 100 tys zł, na szkodę
obywatela Niemiec.

W nocy z 3 na 4 maja spod pen-
sjonaty Mimoza przy ul Leśnej
skradziono Mercedesa 125 o war-
tości 16 tys. zł na szkodę mieszkań-
ca Tomaszowa Mazowieckiego.

Natomiast 7 maja spod szpita-
la „Goplana” złodziej odjechał Vol-
kswagenem Vento wartym 12 tys.
zł. W tym przypadku poszkodowa-
ny został również obywatel Nie-
miec.

11 maja około godziny 17 tej
w domu handlowym „Pod Orłem”
dokonano kradzieży ponad
100 kart telefonicznych o łącznej
wartości ok. 5000 zł. Kradzieży do-
konały dwie osoby, młody mężczy-
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Kwiecień jest miesiącem
podwójnego święta książki, miano-
wicie: światowego Dnia Książki
Dziecięcej oraz Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich.

Dzień 23 kwietnia, w którym uro-
dzili się lub odeszli znani pisarze
(m.in. Cervantes, Shakespeare) na
wniosek rządu Hiszpaniii Międzyna-
rodowej Unii Wydawców został w
roku 1996 ustanowiony przez UNE-
SCO Światowym dniem Książki
i Praw Autorskich. Z obchodami tego
święta łączy się piękny kataloński
zwyczaj obdarowywania najbliż-
szych książkami i różami. Nasza bi-
blioteka od roku ubiegłego próbuje
popularyzować to święto o towarzy-
szący mu zwyczaj. Z tej okazji wyko-
naliśmy z dziećmi z bibuły piękne
róże, które od 23 kwietnia są wręcza-
ne do maja dla naszych odwiedzają-
cych czytelników. Jest to piękny zwy-
czaj, który warto rozpowszechnić,
tym bardziej, że jest po przerwie uru-
chomiona księgarnia, w której moż-
na kupić książkę dla najbliższych ...
Święto Książki jest zawsze prete-
kstem do rozważań nt. czytelnictwa,
zakupów książek, analizy wypoży-
czonych książek. W chwili obecnej
następuje coraz wcześniejsze zapo-
znawania małego dziecka z książką.
Młode mamy starają się czytać dziec-
ku, już w pierwszym roku życia, ku-
pując książeczki – zabawki, które
wydają różne dźwięki: samochodu,
samolotu, zwierząt itp.

W przedszkolu również następu-
je dalsza inicjacja czytelnicza małe-
go dziecka, które obcuje z książką:
słuchając bajek, opowiadań, wierszy-
ków, biorąc udział w inscenizacjach
teatralnych.

W miarę wzrastania, wzbogacania
zasobu pojęć – słów, szersze staje się

także zainteresowania „czytelnicze
dzieci”. W kontaktach dziecka z książ-
ką stopniowo wzrasta rola samego te-
kstu, dziecko już mi tylko zwraca uwa-
gę na ilustrację, ale i na treść. Dzieci
czytają wiele baśni, bajek które wpły-
wają na rozwój wyobraźni i fantazji.
Należy pamiętać, że wybierając książ-
ki dla dzieci trzeba
uwzględnić ich
wiek rozwojowy,
poziom wrażliwo-
ści, a jednocześnie
potrzebę zabawy
i rozrywki, wzboga-
cenia doznań i do-
świadczeń, zdoby-
wania informacji
o świecie.

Ze względu na
to, iż literatura dzie-
cięca jest dziedzina sztuki, za podsta-
wowe kryterium wyboru książki nale-
ży uznać jej walory artystyczne. Czy-
telnictwo jest skomplikowanym proce-
sem umysłowym, jego kształtowanie
należy rozpocząć od lat najmłodszych.
Dlatego w bibliotece czyta się głośno
dzieciom w ramach akcji „cały Świera-
dów czyta dzieciom”. Jest to kampa-
nia czytelnicza, którą prowadzimy od
kilku lat, wiedząc, że owoce tych dzia-
łań będziemy zbierać nieco później.

Dobrym pretekstem do prowadze-
nia taj akcji jest 200-na rocznica uro-
dzin Hansa Christiana Andersena,
a przygotowania do obchodów rozpo-
częły się w czasie ferii zimowych.
Wówczas dzieci zapoznały się z ba-
śniową biografią Andersena pt.
„W poszukiwaniu szczęścia” W. Pia-
seckiej, odczytaną po aktorsku przez wi-
ceburmistrza Walerego Czarneckiego.

Z biblioteką szkolną zostanie
przeprowadzony Maraton czytania,
oczywiście baśni Andersena, ponad-
to okolicznościowe wystawki przybli-

Oprawione. Bogatsze. Tak moż-
na określić tegoroczne, czwarte już,
obchody Dni Teatru w Gimnazjum
nr 1. Dlaczego takie określenia?

Na ich odmienność wpłynę-
ło kilka czynników. Współpraca, jaką
nawiązaliśmy przy okazji ubiegło-
rocznego Dnia Teatru z Wiktorem
Wiktorczykiem z Kliniki Lalek z Wo-
limierza, zaowocowała typowo tea-
tralną oprawą. Idąc za radą doświad-
czonego aktora, pokusiliśmy się
o zbudowanie kulisów. Zrezygnowa-
liśmy również z sali gimnastycznej
o fatalnej akustyce na korzyść gim-
nazjalnego korytarza. Dzięki uprzej-
mości pani Doroty Kudery z przeka-
zanych przez Hotel Malachit tkanin
powstały pierwsze w historii nasze-
go szkolnego teatru kurtyna i kulisy.
Warto było! Dzięki tym zabiegom
polonistki Agnieszka Całko i Ewa
Kapszewicz wraz z Ireneuszem Bigu-
sem stworzyli namiastkę prawdziwe-
go teatru. Było bardziej kameral-
nie…Zabrakło tylko sceny i rampy!
Kto wie? Wszystko jeszcze przed
nami…

W garderobie, czyli gabinecie
logopedycznym, wrzało jak w ulu.
Makijaże, kostiumy i trema. Oto co
owładnęło nami w tym dniu. Nie ma
teatru bez widza! Zadbaliśmy o nie-
go, urządzając również widownię.
Tutaj też pojawiali się „podpisani”-
czyli z wizytówkami na plecach-re-
żyserzy, scenografowie, inspicjenci
 i inni współpracownicy szkolnego
przybytku Melpomeny. Na tak zorga-
nizowanej przestrzeni pojawili się
21 marca lekko stremowani aktorzy.
Zobaczyliśmy dwie sztuki: „Casting”
w reżyserii polonistki i opiekunki koła
teatralnego Ewy Kapszewicz. Autor-
ki scenariusza i aktorki, o iście kaba-
retowym zacięciu, wcieliły się w nie-
co groteskowe, zabawne postacie Sta-
sia Montypasia (Emilia Mosiewicz
kl.3a), szalonej wiolonczelistki (Mag-
dalena Sas kl.3a), czarnoskórego tea-
trologa (Sara Golc kl.2d), zmaniero-
wanego Francuza (Agata Półtorak).
Aktywny udział w przedstawieniu
wzięła również polonistka Ewa Kap-
szewicz jako brawurowy punk…
z pluszowym misiem w kieszeni! Jed-
nak serca publiki podbił przede wszy-
stkim obywatel Chin swym uroczym
i rozbrajającym uśmiechem oraz
wschodnim ukłonem. Oryginalne
kostiumy i zabawny tekst dopełniła
dobrze przez zespół dobrana muzy-
ka. Wniosek wyciągnięty przez
uczniów też trafny: Nie jest łatwo
o dobrego aktora!

Entuzjastycznie gimnazjalna
publiczność przyjęła również współ-
czesną adaptację „Kopciuszka”,
w którym główny rekwizyt - pantofe-
lek - zastąpiony został… gumofilcem!
Do innych ciekawostek należy zali-
czyć: dzielnego książęcego rumaka,
Kopciuszka, któremu ciągle przykro,
macochę zapiętą na coś, czego nikt
z spośród naszych wychowanków na
oczy nie widział - czyli haftki(?!).
Sztukę przygotowała z własnej inicja-
tywy klasa 2c pod kierunkiem wycho-
wawcy pana Kazimierza Barańskie-

go. Salwy śmiechu wzbudzały prze-
jażdżki królewicza (Amadeusza Ma-
ciołka) szukającego kandydatki na
żonę. Cała grupa zaprezentowała się
wspaniale. Całość umiejętnie powią-
zana muzyką mogła się podobać.

Dumni byliśmy z reakcji naszej
Publiczności, która wykazała się doj-
rzałością, kulturą i poczuciem humo-
ru. Żywo reagowała na przedstawie-
nie i nie szczędziła oklasków akto-
rom. Chętnie wzięła udział w plebi-
scycie na najlepszego aktora Dnia
Teatru. Emilia Mosiewicz, Przemy-
sław Dowhań i Amadeusz Maciołek
- nasi zwycięzcy- otrzymają darmo-
we bilety na spektakl do Teatru
im.C.K.Norwida.

Cieszą małe kroczki zmierzające
z roku na rok do zbudowania trady-
cji uczniowskiego teatru w gimna-
zjum. Ten dzień to dobra lekcja dla
nas wszystkich-wspólne działanie
i odpowiedzialność zaowocowały
udaną imprezą. Podobało się również
gościom odwiedzającym szkołę w ra-
mach Otwartych Drzwi. Wielu
uczniów szukało w tym dniu jakiejś
roli dla siebie - od montowania deko-
racji po kreacje w przedstawieniach.
Dwa dni przed próbą generalną nade-
szła nagroda dla naszego szkolnego
recenzenta i krytyka teatralnego - Olgi
Kudery z klasy 2b, która od grudnia
2004r. bierze udział w comiesięcznej
edycji konkursu na recenzję artystycz-
ną. Konkurs ten-zorganizowany przez
Ośrodek Kultury i Sportu Wrocław
- Śródmieście - ma na celu promocję
wydarzeń kulturalnych wśród mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej Dolne-
go Śląska. Olga Kudera, pilotowana
przez polonistkę Agnieszkę Całko,
otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę,
która została wręczona przy najlep-
szej po temu okazji-w Dniu Teatru.

Wydaje się, że główny cel, jakim
było zauroczenie magią teatru, został
przez nas osiągnięty. Szczególnie je-
śli chodzi o wykonawców. Po ubie-
głorocznej „Teatromanii” młodzież
chętniej bierze udział w wycieczkach
do teatru. Korzystając z wizyt w Tea-
trze im.C.K.Norwida uczniowie z za-
interesowaniem podpatrują rozwią-
zania techniczne w dziedzinie sceno-
grafii. Z pewnym onieśmieleniem
uczestniczą też w spotkaniach z ak-
torami czy reżyserem przedstawie-
nia. Potem z pasją dyskutują w dro-
dze powrotnej do domu. Te dyskusje
są przecież największąększą warto-
ściowe. Obfitują bowiem we własne
wnioski! A te mają przecież najwięk-
szą wartość…Wydaje się również za-
sadny powrót do formuły obchodów
z lat ubiegłych, kiedy każda z klas
przygotowywała jakąś krótką scenkę.
Wielu bowiem zastanawiało się lub
wręcz pytało: czemu my dziś nie
występowaliśmy? Czy zatem teatr
może stać się sposobem na wycho-
wanie uczniów, ukształtowanie ich
zgodne z modelem absolwenta gim-
nazjum? Czas pokaże… My zaś, jak
śpiewa Wojciech Młynarski, „Róbmy
swoje…” - rozbudzajmy pasje! „Może
to coś da? Kto wie…?”

Agnieszka Ca³ko

Melpomena świętuje
po raz czwarty!

żając sylwetkę autora znanych na ca-
łym świecie baśni, w których zaszy-
frował swój życiorys. W jego biogra-
fii nie było ani łatwego początku, ani
szczęśliwego zakończenia. Andere-
sen jako pierwszy wykorzystał w ba-
śniach własne pomysły i użył do tego
potocznego, pełnego humoru stylu,

rośliny, zabawki – ołowiane żołnierzy-
ki, porcelanowe pasterki i papierowe
wycinanki, to on odmienił oblicze li-
teratury dziecięcej. Bez niego nie by-
łoby być może Kubusia Puchatka, czy
też Harry’ego Pottera. Oczywiście nie
zabraknie konkursów plastyczno-
technicznych dotyczących życiorysu
i twórczości pisarza (przedstawiamy
wykonaną ilustrację Grażyny Ka-
sprzak do baśni Andersena – Mała
Syrenka). Planujemy Paradę Postaci
Bajkowych – pod hasłem „Świat Ba-
śni Andersena”.

Do końca roku w bibliotece bę-
dzie się odbywać wiele imprez zwią-
zanych z Anderesenem, do których
udziału będziemy zachęcać młodych
czytelników.

Jednocześnie przedłużamy Kon-
kurs czytelniczy do 19.05.2005 – czyli
„Czytającą swoją Rodzinę można
przedstawić – nieco później”, nagro-
dy wspólnie z Burmistrzem będzie-
my wręczać w Dniu Dziecka.

Krystyna Piotrowska

Piękny zwyczaj – podaruj różę

Ojczyzno nasza. Ziemio ukochana
W trzydziestym dziewi¹tym ca³a krwi¹ zalana

Nie doœæ, ¿e Polskê na wpó³ rozebrali
Jeszcze Polaków na Sybir wys³ali...

... O Polsko nasza, Ziemio nasza œwiêta
Gdzie twoje Syny, gdzie twoje orlêta
Dzisiaj w Sybirskie tajgi przyjechali

Czy kiedy ciebie bêdziem ogl¹dali...
... Zima, œnieg straszny w lesie, ciê¿ka praca

G³ód i têsknota ciê¿ko nas przygniata
Tyfus okrutny wœród ludzi siê szerzy

Co dzieñ to wiêcej pod sosnami le¿y...
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radowie-Zdroju, połączona z obchoda-
mi 64 rocznicy Zbrodni Katyńskiej
i drugiej masowej wywózki Polaków
na Sybir. Burmistrz Miasta Świerado-
wa-Zdroju Zbigniew Szereniuk wrę-
czył  „Krzyże zesłańcom Sybiru” Pa-
niom: Kazimierze Rosołek, Janinie
Grandzie, Marii Meus. To uhonorowa-
nie ich bolesnych przeżyć i cierpienia.

Krzyż Zesłańców Sybiru jest
najnowszym odznaczeniem
państwowym. Ustanowiony zo-
stał w 2003 roku jako wyraz na-
rodowej pamięci o obywatelach
polskich deportowanych w la-
tach 1939-1956 na Syberię, do
Kazachstanu i północnej Rosji,
w hołdzie dla ich męczeństwa
oraz wierności ideałom wolno-
ści i niepodległości. Nadawany
jest osobom, które w chwili de-
portacji posiadały obywatelstwo
polskie oraz dzieciom tych osób
urodzonych na zesłaniu.

Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in.:

- Mariusz Kiedrzyn – Przewodni-
czący Rady Miasta,

-  Feliks Bittel – Prezes Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych,

- Aleksandra Piskozub  –  Prezes
Zarządu Koła nr 6 w Świeradowie-
Zdroju Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, oraz przedsta-
wicielki bibliotek: Barbara Marszał-
Rutkowska - z Miejskiego Zespołu
Szkół w Świeradowie-Zdroju i Pani
Krystyna Piotrowska z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, ściśle współpra-
cujące ze świeradowskimi Sybiraka-
mi.

Uroczystość uświetnił występ
młodzieży z Miejskiego Zespołu
Szkół w Świeradowie-Zdroju. Był oka-
zją do wspominania o tragicznych
dniach deportowanych Polaków,
o tych, którzy na zawsze pozostali na
zesłaniu ponosząc śmierć z głodu,
wycieńczenia, chorób, zamęczonych
w łagrach i miejscach zsyłki.

Nad przebiegiem uroczystości
czuwała Pani Irena Tugi – Prezes Koła
Sybiraków Nr 15 w Świeradowie-
Zdroju.

(MH)

Święto Sybiraków

21 kwietnia w Kawiarni Zdrojowej
odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń państwowych trzem człon-
kiniom Koła Sybiraków Nr 15 w Świe-

Od lewej Maria Meus, Janina Granda,
Kazimiera Rosołek
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Szanowny Panie Redaktorze,
Zarz¹d Spó³ki Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa szanuje
wolnoœæ prasy i docenia mo¿liwoœæ wypowiadania siê w re-
dagowanym przez Pana piœmie na ró¿ne tematy, w tym rów-
nie¿ dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem naszej
Spó³ki i jej otoczenia. Z pewnoœci¹ problem funkcjonowania
rozlewni wody mineralnej w Czerniawie oraz istnienia na ryn-
ku marki „Czerniawianka” jest wa¿nym zagadnieniem, ale
rozstrzygniêciem spraw spornych pomiêdzy w³aœcicielem
Rozlewni, a jej dzier¿awcami zajmuje siê niezawis³y s¹d i by-
libyœmy wdziêczni, aby redakcja nie prowokowa³a polemik
na ten temat na ³amach pisma do czasu rozstrzygniêcia spo-
ru przez s¹d i nie stawia³a siê w roli arbitra. Bo czym ¿e innym
jest sformu³owanie od redakcji, ¿e „ Chêtnie te¿ skonfrontu-
jemy stanowisko zarz¹du z dowodami bêd¹cymi w posiada-
niu dzier¿awców”.
Przykro mi Panie Redaktorze, ¿e nie spe³niêpañskich ocze-
kiwañ , ale do czasu zakoñczenia drogi prawnej nie bê-
dziemy toczyæ polemik z dzier¿awcami na ³amach prasy.
Bezspornym w sprawie jest fakt, ¿e do dzia³añ windyka-
cyjnych ze strony Uzdrowiska nie dosz³oby, gdyby dzier-
¿awcy terminowo i rzetelnie wywi¹zywali siê ze swoich
zobowi¹zañ finansowych. Okres od podpisania umowy
dzier¿awy Rozlewni Wody Mineralnej do momentu podjê-
cia przez Zarz¹d Uzdrowiska decyzji o wszczêciu dzia³añ
prawnych w celu wyegzekwowania od dzier¿awców zale-
g³ych nale¿noœci oraz zwrotu przedmiotu dzier¿awy, na-
znaczony jest szeregiem ustêpstw na rzecz dzier¿awców
ze strony Uzdrowiska oraz porozumieñ , z których ¿adne
przez dzier¿awcê nie zosta³o w ca³oœci wype³nione, a uzgo-
dniona w umowie dzier¿awy docelowakwota miesiêczne-

go czynszu dzier¿awnego w wysokoœci 10 000 z³otych plus
VAT zosta³a po jakimœ czasie na wniosek dzier¿awców
ograniczona przez Zarz¹d Uzdrowiska do wysokoœci 6 000
z³ plus VAT.Na tym etapie postêpowania odniosê siê jed-
nak do jednej sprawy, gdy¿ dzier¿awcy zarzucaj¹ Spó³ce
zawy¿anie cen za gaz , wodê i zakupione materia³y. Otó¿
S¹d Okrêgowy w Jeleniej Górze w wyroku z 10.03.2005 r.,
po skonfrontowaniu faktur z gazowni dla uzdrowiska i re-
faktur dla dzier¿awców, jak te¿ po skonfrontowaniu cen
ewidencyjnych materia³ów z zapisami umownymi i faktu-
rami dla dzier¿awców uzna³ te oskar¿enia dzier¿awców
wobec Uzdrowiska za bezzasadne.

Z wyrazami szacunku i w nadziei na obiektywizm redakcji

Prezes Zarz¹du
mgr Ryszard Brzozowski

Pragnê podziêkowaæ nieznajomemu Panu,
który udzieli³ mi pomocy po moim upadku

na �liskich schodach. Bardzo Panu dziêkuje
za udzielenie pomocy starszej pani.
Zdarzenie mia³o miejsce 8.05.2005 r.

przed Domem Zdrojowym, podczas trwania
akademii z okazji �dnia zwyciêstwa�

Anna Mi³kowska

Na proœbê prezesa Uzdrowiska Œwieradów-Czernia-
wa Redakcja odstêpuje od komentarzy ww. sprawie.

Wydawnictwo
Notatnika Œwieradowskiego

W ostatnim, kwietniowym wydaniu „Notatnika Œwieradowskie-
go” ukaza³ siê artyku³ dotycz¹cy rozlewni wody mineralnej w
Czerniawie-Zdroju. Jestem konserwatorem Ÿróde³ i jedyn¹
osob¹ uprawnion¹ do w³¹czania pomp. Nieprawdziw¹ jest
informacja podana przez obecnego dzier¿awcê, dotycz¹ca
punktu mieszania wody z innym Ÿród³em. Wody mam pod
dostatkiem i nigdy nie brakowa³o jej obecnemu dzier¿awcy.
Punkt wydajnoœci Ÿród³a, ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ nape³nia-
nych butelek, w porównaniu z latami ubieg³ymi, jest b³êdnie
interpretowany przez tego Pana. Nigdy nie mia³em problemu
z brakiem wody a jej nadmiar STALE odprowadzany jest do
rzeki, poniewa¿ Ÿród³a nie mo¿na zatrzymaæ.

Stanis³aw Kêpiñski

NZOZ �Halandil� - �wieradów-Zdrój
ul. Bronka Czecha 2

zaprasza do korzystania
z pe³nych us³ug stomatologicznych

(leczenie zachowawcze, protetyka,
kosmetyka stomatologiczna, implanty,

chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, RTG szczêkowe).

Przyjmuj¹ lekarze:
- lek. Medycyny, lek. stomatolog specjalista II-go stopnia
oraz I-go stopnia w zakresie chirurgii stomatologicznej

- Adam So³tyszewski
- lek. Medycyny, lek. stomatolog, certyfikaty z implantologii

- Przemys³aw Zielonacki
- lek. Stomatolog (ortodonta) - Marcin Ukleja.

Zapraszamy po wczeœniejszej rejestracji
pod nr tel. 781-61-03 lub 0663-060-554

                                              Dyr. Tadeusz Romanowski

OG£OSZENIA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego
przypomina o obowi¹zku zapisywania

6-letnich dzieci w celu odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wiêcej informacji pod nr tel. 78 16 339

Bardzo dziêkujê ni¿ej wymienionym osobom
i instytucjom za pomoc w moich przygotowaniach

do zimowej olimpiady w Turynie w 2006r,
gdzie bêdê reprezentowaæ Polskê

w saneczkarstwie na torach lodowych.
Sponsorzy: Hotel �Malachit�, DW �KAJA�,

DW �FORTUNA�, ZBIGNIEW PRZYLEPA,
JOANNA I KRZYSZTOF KRASICCY �KRÊGIELNIA�

Z podziêkowaniami
Ewelina Staszulonek

NZOZ �Jo-Med� �wieradów-Zdrój,
ul. Korczaka 7d

informuje swoich obecnych
i przysz³ych pacjentów,

¿e do ich dyspozycji s¹ nastêpuj¹cy lekarze:
1. Aziz Joya � lekarz chorób wewnêtrznych �

wykonuje:
�USG jamy brzusznej i tarczycy,
�badanie przep³ywów têtniczych

koñczyn dolnych.
2. Henryk Marczuk � specjalista

medycyny rodzinnej, pediatra � wykonuje:
�USG stawu biodrowego u dzieci,

�badania kierowców i kandydatów na kierowców,
�badania profilaktyczne pracowników na stano-

wiskach bez szkodliwo�ci i nara¿eñ
3. Jean Bertin � lekarz medycyny ogólnej
(w trakcie specjalizacja lekarza chorób

alergologiczno-pulmonologicznych dla dzieci)
4. Hooshin Selahi � specjalista laryngolog

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug
wszystkich mieszkañców �wieradowa-Zdroju,

Mirska i okolic.

TTTTTel. 781-61-68el. 781-61-68el. 781-61-68el. 781-61-68el. 781-61-68

                        Aziz Joya, Dyrektor NZOZ �Jo-Med�

Dom do wynajêcia
Atrakcyjny, komfortowo i nowoczeœnie urz¹dzony do-
mek, wolnostoj¹cy oferujemy do wynajêcia. Po³o¿o-
ny w piêknym krajobrazie, otoczony pasmem Gór
Izerskich miêdzy miejscowoœciami: Czerniawa-Zdrój
– Œwieradów-Zdrój.
Wyposa¿enie domku: salon z kominkiem, 4 sypialnie,
pokój widokowy, kuchnia, nowoczesna ³azienka, wc.
Dodatkowe atuty: fontanna, oczko wodne, staw rybny,
bezpieczne miejsca parkingowe, miejsce na grillowa-
nie, malownicze krajobrazy.
Kontakt z w³aœcicielami: 784-57-09 – w godz. 14.00-
21.00; tel. kom.: 606-103-883
www.domekgorski.fm.interia.pl

SUCHE: BLICKKONTAKT
UND GRUSS �DOBSCHE�

auf dem Weg vom Goplana. Richtung zum Hotel Cze-
ska zwischen dem 29.04. Und 07.05.
<Gerne grüsse ich Sie nocheinmal>
Sie (ca. 185, silberblond heban mich auffallend gegrüsst)
mit gr. Jungens waren Sie begab aus der Richtung Ho-
tel Czeszka unterwegs.
Ich (167, dunkelhaarig) mit älterer Dame bin bergauf ge-
gangen.

Gruss aus Deutschland von Frau A. Krause, Therapeu-
tin, Klingengasse 7, D- 91541 Rothenburg

Filharmonia Dolno�l¹ska w Jeleniej Górze
uprzejmie Pañstwa informuje o przedsiêwziêciach muzycznych

organizowanych w czerwcu 2005 r.
1 czerwca 2005 r., œroda, godz. 18.00
Sala im. L. Ró¿yckiego
Koncert Kameralny
Ewa Antosik – skrzypce
Agata Karasiñska – altówka
Krzysztof Gotartowski – fortepian
W.A. Mozart – Rondo D-dur KV 485
L. van Beethoven – Rondo G-dur op. 120
W.A. Mozart – Symfonia koncertuj¹ca Es-dur KV 364
 R. Schumann – Karnawa³ wiedeñski op. 26
R. Schumann – Adagio i Allegro op. 70
R. Schumann – Opowieœci bajkowe op. 132

 ZAKOÑCZENIE  SEZONU  ARTYSTYCZNEGO 2004/2005
3 czerwca 2005 r., pi¹tek, godz. 19.00
Sala Koncertowa
Koncert Symfoniczny
Jerzy Swoboda – dyrygent
Stanis³aw Skoczyñski – perkusja
Agnieszka Koprowska-Born – perkusja
Orkiestra Filharmonii Dolnoœl¹skiej
M. Glinka – Uwertura do opery „Rus³an i Ludmi³a”
M. Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35
A. Panufnik – Concertino na smyczki i perkusjê

Koncert wsparty przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

9 czerwca 2005 r., czwartek, godz. 17.00
Sala im. L. Ró¿yckiego
Koncert dyplomantów Pañstwowej Szko³y Muzycznej
II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze

14 czerwca 2005 r., wtorek, godz. 18.00
Sala im. L. Ró¿yckiego
Koncert Kameralny, Ewa Mutkowska – skrzypce
Karolina Cel – skrzypce
Liana Krasiun-Korunna – fortepian
J. Brahms – II Sonata skrzypcowa A-dur op. 100
S. Prokofiew – III Sonata fortepianowa M. Ravel – Tzigane
D. Szostakowicz – 4 Preludia na skrzypce i fortepian
B. Bartok – Duety skrzypcowe

16 czerwca 2005 r., czwartek, godz. 17.00
Sala im. L. Ró¿yckiego
Koncert orkiestry Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st.
im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze z udzia³em absolwentów
PSM I st.
Stefan Strahl – dyrygent
 
23 czerwca 2005 r., czwartek, godz. 17.00
Sala Koncertowa
Koncert uczestników i laureatów konkursów oraz wyró¿niaj¹-
cych siê absolwentów PSM I st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze
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Szach i mat (17)

Bia³e zaczynaj¹ i daj¹ mata w czterech posuniêciach.

Jako ciekawostkê podajemy, ¿e zadanie to u³o¿yli na turnieju
w SOUSSE w 1967 r. Arcymistrzowie i dali do rozwi¹zania
Robertowi Fischerowi - mistrzowi œwiata w szachach w la-
tach 1972-1975, który rozwi¹za³ to zadanie w jedn¹ minutê
Ciekawi jesteœmy ile czasu zajmie to naszym czytelnikom?
Termin sk³adania rozwi¹zañ - 3 czerwca br.

Nagrodê za rozwi¹zanie zadanie lutowego otrzymuje Seba-
stian Chruœciñski.

Szczep ZHP – Czerniawa zorganizował kon-
kurs na plakat pt. „Pomóż Ziemi” w dniu
20.04.2005 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Świe-
radowie-Zdroju z okazji zbliżającego się Świa-
towego Dnia Ziemi.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie na-
gród nastąpiło na apelu zorganizowanym
22.04.2005 r., podczas którego harcerze z „EKO-
STRAŻY” i zuchy z gromady „EKOLUDKÓW”
przedstawiły scenkę pod tytułem „Żyj z przy-
rodą w zgodzie”.

Naszą uroczystość zaszczycili przedstawi-
ciele sponsorów nagród za plakat w osobach:
Jerzy Kwitowski i Zbigniew Kamiński – Nadle-
śnictwo Świeradów, Arkadiusz Gettner – MBIT,
Grażyna Weglowska – Rada Szkoły, Regional-
ne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu.

Po uroczystości nie usiedliśmy „na laurach”.
O godz. 16.00 poszliśmy z harcerzami sprzątać
ścieżkę ekologiczną oraz okoliczny las, segregu-
jąc śmieci i wrzucając je ze śpiewem na ustach
do odpowiednich pojemników, pamiętając o re-
cyklingu, żeby i inni przypomnieli sobie, że świat
należy sprzątać i na co dzień i od święta.

Nasza drużyna aktywnie włącza się do wie-
lu prac ekologicznych współpracując z wielo-
ma instytucjami.

Apelujemy do ludzi dobrej woli by zaspon-
sorowali naszym harcerzom dofinansowując im
obóz harcerski – wakacyjny.

Szczepowa podharcmistrz Danuta KDanuta KDanuta KDanuta KDanuta Koczuraoczuraoczuraoczuraoczura
Dru¿ynowa „EKO-STRA¯” przewodnik Igor KIgor KIgor KIgor KIgor Koczuraoczuraoczuraoczuraoczura

Dru¿ynowa Gromady „EKOLUDKÓW” Sandra GóralczykSandra GóralczykSandra GóralczykSandra GóralczykSandra Góralczyk

Kto nas uczy?
Pani Agnieszka Całko ma 40 lat i jest w naszej szkole

nauczycielem języka polskiego oraz logopedą. Rozpoczęła
pracę nauczyciela w roku 1989. Jak na razie to jej pierwsze i
jedyne miejsce zatrudnienia. To w naszej szkole szlifowała
rzemiosło nauczycielskie. Jest wychowawcą klasy II D Gim-
nazjum. Postrzegana przez uczniów jako osoba do której
można przyjść ze wszystkimi problemami i uzyskać pomoc,
jednakże na lekcjach jest bardzo wymagającym nauczycie-
lem, egzekwującym przekazana wiedzę. Jest obecna na pra-
wie wszystkich dyskotekach szkolnych, mówi, że w swoich
latach szklonych unikała takich imprez i teraz odrabia stra-
ty. Na dyskotekach zawsze bawi się razem z młodzieżą
i bardzo często przebiera się w dziwne, trudne do nazwania
stroje. Np. na zabawie karnawałowej przebrała się za my-
szkę MICKI, czym wzbudziła olbrzymie rozbawienie żaków.
Wraz z Zuzanną Białkowską organizuje wieczory poezji śpie-
wanej pt. ”Kraina Łagodności”, gdyż ceni sobie nastrój i do-
bre towarzystwo. Na wieczorki zapraszani są goście, których
pasją jest poezja. Sama również bierze udział w programie,
udzielając się wokalnie. Śpiewa zresztą przy każdej nada-
rzającej się okazji i bez okazji, nawet w czasie prowadzenia
lekcji. W szkole pełni również funkcje opiekuna SU. W całej
swojej karierze nie promowała tylko kilkunastu uczniów,
wynika z tego, że jest nauczycielem łagodnym, ale i potra-
fiącym bardzo dobrze wyłożyć materiał lekcji. Najchętniej
czyta książki Grocholi, ostatnio przeczytała „Upoważnienie
do szczęścia” tejże autorki, bardzo lubi czytać poezje Hali-
ny Poświatowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Sylwii Plath. Pasjonuje się

również teatrem organizując
wyjazdy na spektakle w tea-
trze C.K Norwida.

Jest szczęśliwą mę-
żatką oraz mamą  bliźniaków
Basi i Wojtka. Czas wolny,
którego ma niewiele, spędza
z dziećmi, jeżdżąc na
nartach, chodząc
na basen,
oraz na dłu-
gie piesze
wycieczki
g ó r sk i e ,
na których
dzieciaki
zdobywają kolejne odznaki piechurów. Obecnie trenuje pły-
wanie krowlem na krytym basenie i ma zamiar być konku-
rencją dla Otylii Jędrzejczak, by zając jej miejsce w repre-
zentacji na następne Igrzyska Olimpijskie.  Pomimo huma-
nistycznego wykształcenia nie stroni od zdobyczy najnow-
szej techniki, a komputer traktuje jako niezbędne narzędzie
pracy. Dodam jeszcze, że ma męża informatyka pracujące-
go, jako programista. Jak sama mówi, najlepiej gotuje wodę
na herbatę, a od gotowania woli sprzątanie.

Pani Agnieszka jest osobą pogodną, rozśpiewaną,
bardzo często uśmiechniętą i nadzwyczaj energiczną. Prze-
bywając z nią, nie można się nudzić, zawsze jest dusza to-
warzystwa.

Z życia Szczepu

zawodowej, zwiększenia atrakcyjności
turystycznej miasta Świeradów-Zdrój,
poprzez stworzenia pamiątek charakte-
rystycznych dla miasta, a także  w zakre-
sie pielęgnowania wspólnej spuścizny
terenów pogranicza.

Podczas zajęć uczestnicy kursu uzyskali
podstawowe informacje o warunkach jakie
trzeba spełnić, aby założyć własną działal-
ność gospodarczą oraz o zasadach przyzna-
wania osobom bezrobotnym środków finan-
sowych na podjęcie takiej działalności.
Odbył się także wyjazd edukacyjno-warszta-
towy do „Muzeum Karaska” w Seifhenners-
dorfie.

Kursanci zapoznali się tam z wzorami
i motywami folklorystycznymi związanymi

z tymi terenami. Zobaczyli także pracę i wy-
roby hafciarskie, tkackie i z drewna - miej-
scowej ludności. Podczas tego wyjazdu wy-
mieniliśmy doświadczenia, dowiedzieliśmy
się jak, dzięki wykorzystaniu tradycji moż-
na wzbogacić ofertę turystyczną regionu, wy-
korzystując ją jednocześnie jako źródło
utrzymania.

Uroczyste zakończenie kursu odbyło się
w Izerskiej Chacie. Uczestnicy warsztatów

�l¹skie tradycje
31 marca br. zakończyło się trwające

4 miesiące szkolenie pn. „Śląskie Tradycje
– Kurs Rzemiosła Artystycznego”, sfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu przeszkolonych zosta-
ło ponad 30 osób, w trzech grupach war-
sztatowych po 10 osób w każdej. W sumie
odbyło się ponad 500 godzin szkolenia
z udziałem tych osób.

Realizując główne założenia projektu
udało nam się rozwinąć współpracę pol-
sko-niemiecką z Gminą Seifhennresdorf
w kwestii poszukiwania możliwości
zmniejszania bezrobocia i aktywizacji

Bożena Mendychowska w Muzeum Karaska otrzymali certyfikaty ukończenie szkolenia
z rąk Pana Burmistrza Miasta Świeradowa-
Zdroju – Zbigniewa Szereniuka.

W chwili obecnej większość prac można
oglądać w Miejskim Biurze Informacji Tury-
stycznej na ul. Zdrojowej 10. Jest to wystawa
krocząca, która zaprezentowana zostanie
również w MBP i Gminie Partnerskiej Sei-
fhennersdorf.

W związku z faktem, że kurs cieszył
się ogromnym zainteresowaniem chcie-
libyśmy, powtórzyć go w roku przyszłym
wzbogacając o nowe techniki. Prowadzo-
ne są działania zmierzające do utworze-
nia lub poszerzenia zakresu działalności
jednego ze stowarzyszeń z terenu mia-
sta, aby powstała grupa „Artystów nie-
profesjonalistów” składająca się z ucze-
stników kursu.

(MH)

Burmistrz dziękujący insruktorce tkactwa
Danucie Juszczynśkiej

Warsztat tkacki w Eibau

Certyfikat dla Marioli Marciniak
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CMYK

10.04.2005r. podejmowaliśmy
u siebie Skalnik Rębiszów – druży-
nę ze środka tabeli (6 miejsce). Po-
mimo to mecz stał na wysokim po-
ziomie, a goście postawili nam wy-
soko poprzeczkę. Już po pierw-
szych pięciu minutach prowadzili-
śmy 1:0. Później gra była bardzo za-
cięta, toczyła się w środku pola,
a bramki padały z obu stron i do
przerwy prowadziliśmy 2:1. Po
przerwie przy wyniku 2:2 zmieni-
liśmy ustawienie i dokonaliśmy
zmian, które pozwoliły nam uzy-
skać prowadzenie 4:2. Takim wy-
nikiem zakończył się mecz. Bram-
ki strzelali Robert Franckiewicz
–2, Marcin Sochański –1 oraz nasz
król strzelców Wojtek Ostrejko – 1.
Na uwagę zasługiwała gra Łukasza
Radziuka – 2 asysyty i Pawła Pelca
– 1 asysta. Poza tym wszyscy pił-
karze wykazali się dużą wolą wal-
ki, a przygotowania zimowe do se-
zonu właśnie w tym pierwszym
meczu dały efekty.

W drugim meczu rundy wio-
sennej ulegliśmy Włókniarzowi
Leśna na wyjeździe 0:2.  Na pocie-
szenie można  dodać iż zespół z Le-
śnej, poza jednym wyjątkiem, był
niepokonany na własnym boisku

w rundzie jesiennej, a lidera ze Sta-
rej Kamienicy pokonał aż 5:0.

22.04. przegraliśmy na wyjeź-
dzie 2:7 z Pogonią Markocice. Obie
bramki dla naszego zespołu zdobył
Wojtek Ostrejko – w tym 1 z rzutu
karnego.

W ostatnią niedzielę kwietnia
podejmowaliśmy u siebie lidera
Klasy A LZS Starą Kamienicę. Kibi-
ce, zgromadzeni na trybunach,
mieli okazję podziwiać stojące na
dobrym poziomie widowisko pił-
karskie. Nasz zespół pokazał się
z dobrej strony, zwłaszcza że grali-
śmy bez dwóch podstawowych za-
wodników, pauzujących za kartki.
Nowe ustawienie drużyny sprawi-
ło, że byliśmy trudnym przeciwni-
kiem dla faworyzowanego lidera
i mieliśmy kilka dobrych sytuacji do
strzelenia bramek, a co za tym idzie
do zwycięstwa i sprawienia niespo-
dzianki kolejki. Jednak bramkarz go-
ści był w bardzo dobrej dyspozycji
i można powiedzieć, że to on urato-
wał remis dla przyjezdnych. Po tym
meczu zajmujemy 4 miejsce w tabeli
z dorobkiem 33 punktów exequo
z Włókniarzem Leśna.

Tomasz Miakienko
 kierownik zespo³u

Z okazji Dnia Matki,Z okazji Dnia Matki,Z okazji Dnia Matki,Z okazji Dnia Matki,Z okazji Dnia Matki,
wszystkim Mamusiom sk³adamy najszczersze ¿yczenia.

Za wczoraj i dzi�, zawsze tak samo,
ka¿dym czu³ym serca uderzeniem

I ka¿dym z niego p³yn¹cym ¿yczeniem zdrowia,
si³ i codziennej rado�ci

Wraz ze s³owami najwiêkszej wdziêczno�ci.
Za wszystkie ich codzienne trudy i starania sk³adamy wszystkim mamom

najserdeczniejsze podziêkowania!!

Zlot Pojazdów Militarnych
Międzynarodowy Zlot Poja-

zdów Militarnych i Grup Rekon-
strukcji Historycznych „Operacja
Olszyna”

27 maja ok. godz. 11.30 przez
Świeradów-Zdrój przejedzie para-
da Pojazdów Militarnych z okresu
drugiej wojny światowej.

Planowana trasa przejazdu ul.
Zdrojową, Piłsudskiego do ul. Wy-
szyńskiego. Tam przez ok. godzi-
nę będzie można obejrzeć zabytko-
we autka i porozmawiać z ich wła-
ścicielami.

Więcej informacji o całej impre-
zie na stronie www.alchemia.pl,
www.swieradowzdroj.pl lub w
Miejskim Biurze  Informacji Tury-
stycznej przy ul. Zdrojowej.

(MH)

Z notatnika kierownikaMajowe obchody
Świeradowskie Dni Kwitnących Rododendronów

zainaugurowane zostały Obchodami Uroczystości
Państwowych.

1 maja na Skwerze Unii Europejskiej świętowali-
śmy I rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej.

Uroczystość zakończyła się defiladą i krótkim kon-
certem Orkiestry Dętej z Olszyny – na górnym tarasie
Domu Zdrojowego.

3 maja obchody Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczy-
zny. W godzinach popołudniowych w Hali Spacero-
wej Domu Zdrojowego odbył się  Koncert Operetko-
wy „Europa w rytmie poloneza”.

Opady śniegu nie popsuły 8 maja - obcho-
dów 60 Rocznicy Zakończenia II Wojny Świa-
towej. O godz. 10.30 odbyła się  uroczysta Msza
Św. za Ojczyznę

Z udziałem Orkiestry Defiladowej z Olszyny. o
godz. 12.00 w Hali Spacerowej Domu Zdrojowego
odbyła się Akademia podczas, której Burmistrz Mia-

sta Zbigniew
Szereniuk wrę-
czył Pani Leo-
kadii Zabram-
skiej i Panu Ja-
nowi Jabłoń-
skiemu odzna-
czenia Krzyża
Zesłańca Sybi-
ru (na zdjęciu).

Uroczystość
zakończyła się oddaniem hołdu poległym pod Obeli-
skiem i złożeniem kwiatów przez przedstawicieli
Władz Miasta, Kombatantów, Sybiraków oraz zapro-
szonych gości.

(MH)

Kwiaty składają Pani Leokadia Zabramska
i Pan Jan Jabłoński

Reprezentacja Przedszkola

Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej

Poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP

Kwiaty składają przedstawiciele Związku Sybiraków

Orkiestra Defiladowa odegrała Hymn Polski i Hymn
Unii Europejskiej

Pieśń w wykonaniu Państwa Doroty i Andrzeja
Jankiewiczów


